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डॉक्टय डूलरटटर आऩल्मा प्राणमाांसटित आफ्रिकेिून 
ऩयत मेत िोत.े त्मालेऱी ऩळुभी-ऩरुम ूऩिाया कयत 
िोती. “भरा सभोरून कािी धोका टदसत नािी,” ततने 
आऩल्मा ऩढुच्मा फाजूने फघत साांगगतरां. 



“ऩण भरा भागच्मा फाजूने धोका टदसत आिे,” 
ऩळुभी-ऩरुमनेू आऩल्मा भागच्मा फाजूच्मा 
डोळ्माने फघत साांगगतरां. 

त्मानांतय  डॉक्टय डूलरटटरने आऩल्मा दरु्फिणीतनू 
फतघतरां. “त ेसभदु्री डाकुां चे जिाज आिे असां लाटतां.”  

त ेम्िणार.े “आऩल्मारा इथून रलकय तनघामरा िलां.” 



सभदु्री डाकूचे जिाज िऱूिऱू त्माांच्मा जलऱ 
आर.े सभदु्री डाकूनी त्माांना तरलायी, चाकू 
आणण फांदकुा दाखलल्मा.  

त्मानांतय  ऩळुभी-ऩरुम ूलळडालरून खारी उतयर.े 
“आम्िी इथून कसां ऩऱून जाल ूळकतो?” त्माांनी 
आऩल्मा दोन्िी डोक्माांनी एकदभ साांगगतरां. 



“तमु्िी सगऱे रोक एक दीघि श्लास घ्मा.” डॉक्टय डूलरटटर 
म्िणार.े   

“भग जोयात आऩरा श्लास लळडालय सोडा,” भग सगळ्मा प्राणमाांनी 
तचे केरां. ऩळुभी-ऩरुमनेू सगळ्मात जोयात पुां कय भायरी. त्माने 
आऩल्मा दोन्िी तोंडाने पुां कय भायरी. आता त्माांची फोट लेगाने ऩढेु 
जाऊ रागरी. आता सभदु्री डाकूचे जिाज भागे याटिरां. 



कािीलेऱा नांतय डॉक्टय डूलरटटर आणण 
त्माांचे साथी एका द्वलऩालय ऩोिचरे. 
गचभणमाांच्मा गचलगचलने त्माांचां स्लागत 
झारां. 
 

अये! असां लाटतां की िे कॅनयी द्वलऩ आिे. भरा 
कॅनयी गचभणमाांचा आलाज ऐकू मेतोम. भग त े 

आऩरी फोट फ्रकनाऱ्मारा घेलनू गेरे. 



 त्माचलेऱी एक छोटा काऱा उां दीय डकेलय ऩऱत 
आरा. “भरा भाप कया, डॉक्टय डूलरटटर,” उांदीय 
म्िणारा. “भरा तमु्िाांरा कािी साांगामचां आिे, 
तभुची फोट सयुक्षित नािी. ती खयाफ आिे. ती 
कािीलेऱातच फडुरे.”  

“तरुा िे कसां भाटित?” डॉक्टय डूलरटटरने 
वलचायरां. 

“उांदयाांना सगऱां भािीत असतां,” उांदीय म्िणारा. 
“जेव्िा कधी असां िोतां तवे्िा आभच्मा ळऩेटीत भुांग्मा 
मेतात, तभुचा ऩाम फगधय झाल्मालय जसां िोतां ना 
र्फरकुर तसांच. आभच्मा ळऩेटीने आम्िाांरा सांदेळ 
टदरा आिे की यात्र िोणमाच्मा आधी िी फोट सभदु्रात 
फडुरे.” 



“चरा उां दयाांनो,” तो उां दीय ओयडरा. “मा फोटीतनू 
ऩऱा नािीतय तमु्िी फडुार! भाझ्मा भागे-भागे मा!” 
भग प्रत्मेक टदळतेनू उां दीय ऩऱू रागर.े त ेफोटीतनू 
उडी भारून जलभनीलय ऩऱू रागरे. “आम्िाांरा जागतृ 
केल्माफद्दर धन्मलाद.”  

डॉक्टय डूलरटटर ओयडर.े.  

“त ूसाांगगतरेरां भी रिात ठेलेन.” 



भग डॉक्टय डूलरटटर आऩल्मा प्राणमाांसटित 
फ्रकनाऱ्मालय उतयरे. कॅनयी गचभणमाांनी 
त्माांना यस्ता दाखलरा.  

त ेसगऱेजण उन्िाभऱेु तिानरे िोत े
आणण त्माांना बकू रागरी िोती. त े
फादल्मा घेलनू ताजां ऩाणी घ्मामरा गेरे.  



कॅनयी गचभणमा त्माांना एका सुांदय, थांड,स्लच्छ 
ऩाणमाच्मा तरालाजलऱ घेलनू आल्मा. ततथां 
सगळ्माांनी आांघोऱी केल्मा, ऩोिरे आणण 
आऩरी थकालट घारलरी.  

डॉक्टय डूलरटटर माांनी ऩण अांघोऱ केरी.   

ऩळुभी-ऩरुमनेू आऩल्मा दोन्िी तोंडाांनी प्मामरे.  
डफ डफ कयणाये फदक आनांदाने ओयडू रागरे.  



त्मानांतय कॅनयी गचभणमा त्माांना एका सुांदय 
ऩिाडालय घेलनू गेल्मा. ततथां गचभणमाांनी 
त्माांना भधुय गाणां ऐकलरां. ऩण तवे्िाच 
अचानक टू–टू सभदु्र तटालरून उडत आरा. 
“डॉक्टय,” तो म्िणारा. “जया रलकय उठा!” 

“आभची फोट फडुत आिे का?  
डॉक्टय डूलरटटरने वलचायरां. “अजून तय 
नािी फडुारी. ऩण त ेसभदु्री डाकू आत्ताच 
तटालय मेलनू उतयरे आिे. जया तमु्िी 
मेलनू फघा.” 



 भग सगऱे ऩऱत ऩिाडाच्मा कडरेा गेरे. त्माांनी 
ततथून तटाकड ेफतघतरां. ततथां त्माांना सभदु्री डाकुचे 
काऱे जिाज टदसरां. त ेडॉक्टय डूलरटटरच्मा फोटीरा 
खेटून उबे िोत.े “आऩल्मारा ततथां जालनू फघामरा 
िलां,” डॉक्टय डूलरटटर म्िणार.े “आम्िाांरा ततथां 
जालनू फघामरा िलां की त ेडाकू काम कयत आिे.” 
 



त ेऩिाडाच्मा चढ-उतायाच्मा यस्त्माने खारी 
उतयर.े त ेखूऩ घाईने खारी आरे. 



ऩळुभी-ऩरुम ूसगळ्मात आधी सभदु्र तट लय 
ऩोिचरे. त्माने एका भोठ्मा खडकाच्मा आडून 
फतघतरां, “त ेसगऱे डाकू आऩल्मा फोटीत 
आिेत,” तो म्िणारा. “त ेततथां चोयी 
कयणमासाठी साभान ळोधत आिेत.” 

“त्माांना आऩल्मा ऩणूि फोटीलय कब्जा करू दे,” 
डॉक्टय डूलरटटर म्िणार.े 
“भाझ्मा डोक्मात एक वलचाय आरा आिे.” 



“आऩण त्माांच्मा भोठ्मा जिाजालय चढून 
इथून तनघनू जामचां का?”  
डॉक्टयाांनी वलचायरां. “ऩण तमु्िी रोक 
एकदभ ळाांत यिा, र्फरकुर आलाज  

करू नका.” 

जजऩने जिाजाचे रांगय िऱूच 
उचररां. डफ-डफ आणण गफु-गफुने 
लळड ताणरां- अजजफात आलाज न 
कयता. डाक्टय डूलरटटरने 
जिाजाचे स्टेरयांग साांबाऱरां.  

भग एक बमानक 
घटना घडरी...... 



ऩुळभी-ऩुरमूरा लळांकां  आरी.  
 



सभदु्री डाकूनाां लळ ांक ऐकू आरी. त ेऩऱत काम झारां त े
ऩािामरा गेर.े डाकूां चा ऩढुायी फेन अरीने डॉक्टय 
डूलरटटररा काळ्मा जिाजाच्मा स्टेअरयांग व्िीरलय ऩाटिरां. 
“त ेआभचां जिाज चोयी कयत आिेत!” तो ओयडरा. 
“त्माांना रलकय थाांफला, लभत्राांनो!” 
 



रगेचच  डाकुनी राांफ दोयी पेकरी. त ेछोट्मा 
नालेतनू भोठ्मा जिाजालय चढरे. त्माांनी आऩल्मा 
तरलायी, चाकू आणण फांदकुा दाखलल्मा. 

फेन अरी ओयडरा,  
“तमु्िी भाझां भोठां जिाज घेलनू ऩऱत िोता, का? 

आता भाझां ऐका! भरा तझु्माजलऱचे सगऱे ऩसेै दे, 
नािीतय भी तरुा सभदु्रात पेकून देईन. 



भग फेन अरीने डफ-डफ आणण गफु-गफुरा ऩाटिरां.  

“िे कोण आिेत?” तो ओयडरा. 
“एक भोठां फदक आणण एक भोठां डुक्कय!  
लभत्राांनो माांना ऩकडा. आज यात्रीच्मा खाणमात 
माांना आऩण लळजल”ू 

िे ऐकून डफ-डफ आणण गफु-गफु बीतीने 
काऩ ूरागर.े त्माांनी डॉक्टयाांना प्राथिना 
केरी, “कृऩा करून आम्िाांरा मा दषु्ट 
डाकूऩसनू लाचला, नािीतय तो आम्िाांरा 
खाऊन टाकेन.” 



तवे्िाच टू-टू डॉक्टयच्मा कानात कुजफजुरा. 
“डॉक्टय, मा डाकुां ना कािी करून त्माांच्मा फोटीलय 
ऩयत ऩाठला. नाल रलकयच फडुरे. त्माफयोफय त े
दषु्ट डाकू सदु्धा सभदु्रात फडुतीर.” 
“िी चाांगरी कल्ऩना आिे!” डॉक्टय म्िणारे.  

“भी ऩयुा प्रमत्न कयतो.” 

“िे फघ, फेन अरी,” डॉक्टय डूलरटटर 
म्िणारे. 
“तमु्िाांरा आभचे ऩसैे ऩाटिजे आिे, त ेघेलनू 
टाका. आभचे साये ऩसैे आभच्मा फोटीत 
आिेत. फोटीत सोन्माने बयरेरी ऩेटी आिे.” 



 िे ऐकून फेन अरी डाकुलय ओयडरा. “चरा 
सागथांनो, त्मा छोट्मा फोटीलय ऩयत चरा! त्मात 
सोन्माने बयरेरी ऩेटी आिे.” 

 िे ऐकून फाकी डाकू आनांदाने ओयडरे. त े
जिाजाच्मा लळडालरून उडी भारून खारी आरे 
आणण भग त ेऩयत छोट्मा फोटीलय गेरे. 



 भग त्मा डाकुां नी डॉक्टय डूलरटटरच्मा 
फोटीचा कोऩयानकोऩया ळोधरा. त्माांनी 
सगऱीकड ेसोनां ळोधरां.  
 

 तवे्िा कािीतयी झारां.  

फेन अरीने डकेलय ऩाटिरां. डके 
भधून ऩाणी तनघत िोत.े ऩाणमाचे 
पव्लाये िलेत उडत िोत.े  



 िऱू-िऱू ऩाणमाचां गऱणे लाढरे आणण अगधक 
जोयात ऩाणी मेल ूरागरे. कायांजाच्मा धाया लेगाने 
लय उठू रागल्मा.  

डॉक्टयाांची जुनी फोट फडूु रागरी. 

डॉक्टय डूलरटटर आणण त्माांचे प्राणमाांनी िे 
सगऱां फतघतरां. 
“लाि! खूऩ छान!” जजऩ ओयडरा.  
“ती फोट र्फरकुर तळीच फडुत ेआिे जळी 
त्मा उां दयाने साांगगतरी.” 



भग फेन अरी आणण त्माचे    
डाकू लभत्राांनी सभदु्रात उड्मा भायल्मा.  

डॉक्टयाांची जुनी फोट आता सभदु्रात खोर 
फडुत िोती. फडुणाऱ्मा फोटीने खूऩ आलाज 
केर.े  



ऩण डाकुां ना चाांगरां ऩोिता मेत िोतां. त्माांच्मा 
जलऱ अजूनिी चाकू, तरलायी, आणण फांदकुा 
िोत्मा. त ेऩोित डॉक्टय डूलरटटर आणण त्माांच्मा 
प्राणमाांऩमतं ऩोिचरे. “आम्िी तमु्िाांरा आता 
चाांगरीच भजा दाखलतो, फघाच!”  
फेन अरीने ऩोित ऩोित म्िटरां. 



तवे्िाच इतय डाकू बीतीने ओयडरे. 
कोणीतयी त्माांचा ऩाठराग कयत िोतां.  

“जया फघ!” त्माांच्मातरा एक डाकू 
ओयडरा. “फघ, एक भोठा ळाकि  आऩरा 
ऩाठराग कयत आिे.” 

“एक नािी, अनेक  ळाक्सि आिेत” 
फेन अरी ओयडरा. “लाचला! ळाकि  
आऩरा ऩाठराग कयत आिे.” 



त्माांच्मातल्मा एका ळाकि ने आऩरां नाक ऩाणमाच्मा 
फािेय काढरां आणण म्िणारा.  
“डॉक्टय डूलरटटर तमु्िी एक प्राभाणणक भाणूस 
आिात. तमु्िी प्राणमाांलय खूऩ पे्रभ कयतात – ळाकि  लय 
ऩण. तमु्िी आभचे लभत्र आिात. ऩण िे सभदु्री डाकू 
खूऩ दषु्ट आिेत. आम्िी तभुच्मासाठी माांना एक-एक 
करून खाऊन टाकू. भग त ेतमु्िाांरा त्रास देणाय 
नािी.” 



“आभच्मालय द्मा कया,” फेन अरी यडत 
म्िणारा. “मा ळाक्सि ऩासनू आम्िाांरा लाचला. 
तमु्िी जे म्िणारा त ेआम्िी करू.”   

“चरा ठीक आिे,” डॉक्टय डूलरटटर म्िणार.े 
“आता तमु्िी सभदु्री डाकूां ची ऩाठ सोडा आणण 
सभदु्र फ्रकनाऱ्मालय जलभनीलय यिा. ततथां तमु्िी 
कॅनयी गचभणमाांना खाणमासाठी धान्माची ळतेी 
कया. “गचभणमाांसाठी दाणे,“ िे ऐकून डाकू 

ओयडरे. “आभच्मा सायख्मा डाकुां ना 
िे काभ ळोबत नािी.” 



ऩण डाकूां च्मा जलऱ दसुया कािी 
चाया नव्िता. त ेऩोित फ्रकनाऱ्मालय 
गेरे आणण भग ऩाणमातनू फािेय 
आर.े.  

त्मानांतय डॉक्टय डूलरटटर आणण त्माांचे प्राणी 
सभदु्री डाकुां च्मा भोठ्मा काळ्मा जिाजाने ऩढेु 
तनघारे. कॅनयी गचभणमा उडत आल्मा आणण त्माांनी 
डॉक्टय डूलरटटरचा तनयोऩ घेतरा. 
ळाक्सिने जिाजारा यस्ता दाखलरा.  



त्मानांतय डॉक्टय डूलरटटर आणण त्माांचे 
ऩाऱील प्राणी कप्तानाच्मा कॅर्फनभध्मे गेरे. 
”िे तय खूऩ सुांदय आिे” टू-टू ओयडरा. इथां 
तय फ्रकांभती, भोठे आणण भरुामभ गालरचे 
अांथयरे आिेत. 

इथां सगळ्मा ऩरांगालय येळभी चादयी 
अांथयरेल्मा िोत्मा. इथे सोनां आणण नाणमाांच्मा 
ऩेट्मा ठेलरेल्मा िोत्मा. इथां खाणमासाठी 
चाांगल्मा चाांगल्मा लस्त ूठेलरेल्मा िोत्मा.  



 जेलण झाल्मालय डॉक्टय आणण त्माांचे ऩाऱील प्राणी 
डकेलय गेर.े  
ऩळुभी-ऩरुम ूलळडालय उबी िोती. 
“भरा ऩढेु कािी धोका टदसत नािी,” ततने आऩल्मा 
ऩढुच्मा तोंडाने साांगगतरां. “भरा भागे सदु्धा कािी धोका 
टदसत नािी.” ततने आऩल्मा भागच्मा तोंडाने साांगगतरां. 
“भग,” डॉक्टय म्िणार,े “आऩण सयुक्षित इांग्रडरा 
ऩोिच.ू” आणण तचे झार.े   

  

सभाप्त   


